
Zápis z jednání zastupitelstva obce  
Vrané nad Vltavou č. 6/2022 

ze dne 14. září 2022  
 
Přítomni: Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, Ullwerová 
Omluveni: Blažek, Havlíčková, Kadlecová, Neumanová, Onderková  
 
Starostka obce zahajuje jednání s následujícím pořadem jednání. 
 
Program: 
 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

2. Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané “  

3. Podání žádosti o dotaci na vybudování FVE na budově ZŠ 

4. Diskuse 

Hlasování: 
Pro 9x (Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 

Starostka určuje zapisovatelem Stanislava Drábka a ověřovateli zápisu Petra Janečka a Ivanu 
Rážovou. 

Hlasování: 
Pro 9x (Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 

1. Schválení rozpočtového opatření č. 2 

Paní starostka přednáší důvod pro nutnou úpravu rozpočtu a vysvětluje jednotlivé položky a p. 
Krafta vysvětluje některé investiční akce, zahrnuté v opatření. Vzhledem k tomu, že nejsou další 
dotazy, předkládá návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 roku 2022 obce Vrané nad Vltavou, 
v příjmové části se zvyšuje rozpočet o 1,702.967,89 Kč a ve výdajové části se rozpočet zvyšuje o 
1,482.700,- Kč.    

 
 Hlasování: 

Pro 9x (Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Rážová, Tejnický, Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 



 
 

2. Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané “ 

Paní starostka přednáší důvody pro vytvoření svazku obcí a možnosti jeho činnosti. V 18:15 
přichází pí. Nováková. 
Vzhledem k tomu, že nejsou dotazy, přednáší pí. Ullwerová návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje založení dobrovolného svazku obcí s názvem 
„Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané“ se sídlem Hlavní 1143, Březová-Oleško, pošta 252 45 Zvole, 
zakládaného za účelem společné realizace vodohospodářského díla, které umožní zásobovat území 
členských obcí pitnou vodou napojením nově budovaného vodojemu Zvole na stávající přívodní řad 
Libeň-Zvole a vybudováním nového zásobního vodovodního řadu z vodojemu Zvole do nového 
vodojemu Březová-Oleško a dále z tohoto vodojemu do stávajícího vodojemu Vrané.  

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje vstup obce Vrané nad Vltavou do dobrovolného 
svazku obcí s názvem „Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané“ a splacení vstupního členského 
příspěvku, ve výši 76.920,- Kč. Dále schvaluje znění smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí 
„Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané“ a schvaluje stanovy tohoto svazku.  

 Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou deleguje zástupce obce Vrané nad Vltavou, starostku obce 
Vrané nad Vlavou, do funkce statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč 
Zvole-Vrané“ 

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou zmocňuje starostku obce Vrané nad Vltavou k podpisu 
zakladatelských dokumentů dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané“a dále 
zmocňuje Mgr. Kláru Zábrodskou, advokáta se sídlem Rybná 716, Praha 1, Staré město k podání 
návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole-Vrané“ do rejstříku 
dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Středočeského kraje.   

 
 Hlasování: 

Pro 10x (Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, 
Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 

3. Podání žádosti o dotaci na vybudování FVE na budově ZŠ 

Paní starostka přednáší historii a účel studie, která ověřovala možnosti instalace FVE a též možnosti 
spolupráce s firmou, která ji zpracovala. P. Kukla se vyjadřuje k firmě i projektu, baterie jsou dle 
jeho mínění slabé, ceny neodpovídají situaci na trhu. Pí. Ullwerová upřesňuje, že se zatím jedná o 
studii, konkrétní specifikace budou řešeny v projektu. 
Následně se rozvinula živá diskuse ohledně možností zadání projektu a jeho zpracování, z diskuse 
vyplynul návrh usnesení.  
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování aktualizované studie proveditelnosti na základě 
aktualizovaných údajů a prověření možnosti instalace tepelných čerpadel a pověřuje radu obce 



k podání žádosti o připojení do sítě ČEZ a zadání zpracování projektové dokumentace v případě 
kladného stanoviska, které má vzejít z aktualizované studie. 

 
 Hlasování: 

Pro 10x (Drábek, Janauer, Janeček, Kolář, Krafta, Kukla, Nováková, Rážová, Tejnický, 
Ullwerová) 
Proti 0 
Zdržel se 0 

Návrh BYL přijat 
 

4. Diskuse 

Přítomná veřejnost, p. Telenský se dotazuje, jestli se někdo přihlásil do konkursu na ředitele/ku ZŠ 
a jak bylo vyhlášení konkursu komunikováno. Pí. Ullwerová sděluje, že je brzo, a zatím nemáme 
žádnou přihlášku do konkursu. Informace byla zveřejněna na úřední desce, na sociálních sítích, 
v Učitelských novinách a na úřední desce Ministerstva školství. Dále se p. Telenský dotazuje, co 
když bude jeden kandidát, pí. Ullwerová sděluje, že rozhodne Rada obce podle výsledku 
konkursního řízení.    
 
Následně pí. Ullwerová končí jednání.  
 
 
Skončeno a podepsáno: 18:52 
  
Zapsal: Stanislav Drábek  
 
 
 
 
 
         ……………………………........ 
         Mgr. Dana Ullwerová – starostka obce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………........    …………………………........ 
Petr Janeček       Ivana Rážová 


